


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

HORACY

Pieśń I,  (Vides ut alta stet nive
candidum)
 
 .   

Patrz! Na Sorakcie¹, co tam spadło śniegu,
Aż lasy dyszą pod okiścią² zgięte;

Mróz schwycił, i rzeki w biegu
Stanęły ścięte.

Chcesz mróz odpęǳić? Nie szczędź do komina
Drewek, Taliarchu³; z sabińskiego⁴ ǳbanka

Nie żału starego wina,
Co strzyma szklanka.

Resztę zda Bogom; gdy oni swawolę
Wichrów na morzu ukrócą — z tą zmianą

Los

Two e cyprysy, topole
Szumieć przestaną.

Nie pyta , co tam utro ci wywróży;
ǲionek przeżyty zyskanym nazywa ;

Młodość, Zabawa

Dopóki młodość ci służy,
Baw się, używa .

Zwieǳa przechaǳki i Pole Marsowe⁵;
Starość od ciebie eszcze tak daleka,

A wieczór chodź na rozmowę,
Gǳie ǳiewczę czeka.

Coś tam chichocze w cieniu — ów przysionek
ǲieweczkę kry e łatwą do spotkania —

Flirt

Z paluszka zsuń e pierścionek,
Zsuń, choć się wzbrania.

¹Sorakte — góra o wysokości  m n.p.m. zna du ąca się ok.  km na północ od Rzymu. [przypis edy-
torski]

²okiść — ciężki śnieg na gałęziach drzew. [przypis edytorski]
³Taliarch — imię greckie, być może pochoǳące od słów thalia (radość) i archo (rząǳić), mogące zatem

oznaczać kogoś, kto kieru e przebiegiem uczty. [przypis edytorski]
⁴sabiński — tu: zawiera ący wino z Sabinum. [przypis edytorski]
⁵Pole Marsowe — równina poświęcona bogowi wo ny Marsowi, poza tzw. murami serwiańskimi, otacza-

ącymi dawnie Rzym; odbywały się na nie zaciągi wo skowe i zebrania wyborcze komic ów centurialnych.
[przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/horacy-piesn-i--siemienski
Tekst opracowany na podstawie: Horacy, Ody Horacyusza, wyd. Karol Sechorz, druk W. L. Anczyc i Spółka,
Kraków .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu po-
choǳącego z pro ektu Wikiźródła (https://pl.wikisource.org/).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Paulina Choromańska, Wo eciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Studium gispowe głowy, Jan Veth ( -), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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